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REGULAMENT 
 

privind instituirea şi acordarea titlurilor academice onorifice  
a distincţiilor şi diplomelor Universităţii Româno-Germane din Sibiu 

 
 
 

 Art. 1. Senatul Universităţii Româno-Germane din Sibiu poate conferi titluri 
academice onorifice personalităţilor din domeniul ştiinţei, culturii, artei, religiei (spiritualităţii), 
politicii, cu o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea societăţii contemporane. 
 Art. 2. Senatul universitar poate conferi titluri academice onorifice, distincţii şi 
diplome personalului didactic şi de cercetare, personalului didactic auxiliar şi nedidactic din 
interiorul instituţiei, precum şi altor categorii de persoane din afara instituţiei, care s-au 
remarcat prin activităţi deosebite ce au condus la creşterea calităţii, ori care au contribuit, 
spiritual sau material, la sporirea prestigiului şi afirmarea Universităţii Româno-Germane din 
Sibiu în peisajul academic naţional şi/sau internaţional. 

 
 

CAPITOLUL I. TITLURI ACADEMICE ONORIFICE 
 
 
 Art. 3. Titlurile academice onorifice pe care le poate conferi Universitatea Româno-
Germană din Sibiu sunt: 

a) DOCTOR HONORIS CAUSA; 
b) PROFESOR HONORIS CAUSA; 
c) SENATOR DE ONOARE; 
d) PROFESOR EMERITUS. 

 
Secţiunea 1. Titlul de „Doctor Honoris Causa” 

 
 Art. 4. Titlul de „Doctor Honoris Causa” este cea mai înaltă distincţie onorifică 
acordată de Senatul universitar. 
 Art. 5. Titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universităţii Româno-Germane din Sibiu 
poate fi acordat personalităţilor din domeniul ştiinţei, tehnicii, culturii, artei, religiei 
(spiritualităţii), politicii, a căror operă sau activitate a marcat la nivel mondial dezvoltarea 
domeniului în care activează şi a contribuit la dezvoltarea cunoaşterii, culturii, civilizaţiei şi a 
valorilor fundamentate ale democraţiei, a libertăţilor individuale. 
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 Art. 6. Personalităţile propuse pentru acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al 
Universităţii Româno-Germane din Sibiu, remarcate prin contribuţiile aduse în domeniul 
ştiinţei, tehnicii, culturii, spiritualităţii sau vieţii publice naţionale/internaţionale, trebuie să 
îndeplinească şi cel puţin una din următoarele condiţii (criterii): 

a) este laureat al Premiului Nobel sau al medaliei Fields; 
b) este membru al Academiei Române sau al unei academii internaţionale de 

prestigiu; 
c) este Doctor Honoris Causa al unei alte universităţi din ţară sau străinătate; 
d) a contribuit la strângerea legăturilor ştiinţifice, culturale, economice sau politice 

dintre ţara sa şi România; 
e) deţine titlul ştiinţific de Doctor; 
f) a sprijinit şi/sau poate sprijini prin activităţile sale Universitatea Româno-

Germană din Sibiu, în scopul creşterii prestigiului acesteia. 
  Art. 7. Propunerea pentru conferirea titlului de „Doctor Honoris Causa” se adresează 
Comisiei academice de acordare a titlurilor onorifice şi distincţiilor U.R.G.S. şi aceasta poate 
proveni de la departamentele de specialitate, de la consiliile facultăţilor sau de la Consiliul 
de administraţie. De asemenea, iniţiativa decernării titlului poate aparţine unor instituţii sau 
persoane fizice din ţară străinătate.  
 
 Secţiunea 2. Titlul de „Profesor Honoris Causa” 
 
 Art. 8. Titlul de „Profesor Honoris Causa” al Universităţii Româno-Germane din Sibiu 
poate fi acordat personalităţilor din domeniul ştiinţei, tehnicii, culturii, artei, religiei 
(spiritualităţii) şi politicii, cu recunoaştere naţională şi/sau internaţională, care au contribuit 
sau au capacitatea de a contribui la afirmarea Universităţii Româno-Germane din Sibiu, în 
peisajul academic din ţară şi străinătate. 
 Art. 9. Candidatul propus pentru acordarea titlului de „Profesor Honoris Causa” al 
Universităţii Româno-Germane din Sibiu trebuie să îndeplinească şi cel puţin una din 
următoarele condiţii (criterii): 

a) are o contribuţie notabilă la dezvoltarea ştiinţei, recunoscută prin premii 
academice, conducerea unor societăţi savante, implicarea în managementul universitar la 
nivel înalt ; 

b) are o contribuţie deosebită la cooperarea instituţiei sale cu Universitatea Româno-
Germană din Sibiu; 

c) a condus teze de doctorat ale unor alumni ai Universităţii Româno-Germane din 
Sibiu; 

d) a prestat, în calitate de profesor asociat sau visiting profesor activităţi didactice şi 
ştiinţifice de înaltă ţinută în cadrul Universităţii Româno-Germane din Sibiu;  

e) a adus o donaţie materială importantă, destinată înzestrării Universitaţii Româno-
Germane din Sibiu;  

f) a sprijinit eficient Universitatea Româno-Germană din Sibiu în diverse foruri 
naţionale şi international; 

g) prin funcțiile îndeplinite și activitatea didactică și de cercetare desfășurate în 
cadrul U.R.G.S., a contribuit la dezvoltarea și afirmarea universității, a prestigiului intern și 
internațional al acesteia. 



 3

Art. 10. Propunerea pentru conferirea titlului de „Profesor Honoris Causa” se face în 
condiţiile art. 7 din prezentul regulament. 

 
Secţiunea 3. Titlul de „Senator de Onoare” 

 
 Art. 11. Titlul de „Senator de Onoare” se acordă acelor persoane care, prin 
activitatea şi iniţiativele lor publice sau private, sprijină material, spiritual sau logistic 
Universitatea Româno-Germană din Sibiu. 
 Art. 12. Candidatul propus pentru acordarea titlului de „Senator de Onoare” al 
Universităţii Româno-Germane din Sibiu trebuie să îndeplinească şi cel puţin una din 
următoarele condiţii (criterii): 
 a) a colaborat cu Universitatea din Bucureşti în activitatea sa profesională; 

b) contribuie la dezvoltarea Universităţii Româno-Germane din Sibiu prin opinii 
afirmate în viața publică, sugestii de orientare a dezvoltării, propuneri de îmbunătăţire a 
proceselor organizaţionale, idei de dezvoltare instituţională; 

c) prin funcțiile îndeplinite și activitatea didactică și de cercetare desfășurate în 
cadrul U.R.G.S., a contribuit la dezvoltarea și afirmarea universității, a prestigiului intern și 
internațional al acesteia. 

Art. 13. Propunerea pentru conferirea titlului de „Senator de Onoare” se face în 
condiţiile art. 7 din prezentul regulament. 

 
Secţiunea 4. Titlul de „Profesor Emeritus” 

 
 Art. 14. Titlul de „Profesor Emeritus” se acordă cadrelor didactice ale Universităţii 
Româno-Germane, la pensionare, pentru realizări deosebite în activitatea didactică şi de 
cercetare, recunoscute de comunitatea academică din ţară şi din străinătate. 
 Art. 15. Propunerea pentru conferirea titlului de „Profesor Emeritus” se adresează 
Comisiei academice de acordare a titlurilor onorifice şi distincţiilor U.R.G.S., din partea 
departamentelor de specialitate, a consiliile facultăţilor sau de la Consiliul de administraţie.
  
 

CAPITOLUL II. DISTINCŢII ŞI DIPLOME 
 
 
 Art. 16. Distincţiile – medalii – şi diplomele ce pot fi conferite de Universitatea 
Româno-Germană din Sibiu sunt: 

a) MEDALIA UNIVERSITĂŢII ROMÂNO-GERMANE DIN SIBIU; 
b) DIPLOMA DE EXCELENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ; 
c) DIPLOMA DE MERIT; 
d) DIPLOMA DE PERFORMANŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIE. 

  Art. 17. (1) Medalia Universităţii Româno-Germane din Sibiu se acordă persoanelor 
cărora le-a fost conferit unul din titlurile onorifice prevăzute în Capitolul 1. 
 (2) Medalia Universităţii Româno-Germane din Sibiu se poate acorda motivat şi altor 
categorii de persoane, la propunerea Comisiei academice de acordare a titlurilor onorifice şi 
distincţiilor U.R.G.S., inclusiv cadrelor didactice și personalului administrativ la pensionare, 



 4

care prin funcțiile îndeplinite, activitatea didactică și de cercetare desfășurate în cadrul 
U.R.G.S., a contribuit la dezvoltarea și afirmarea universității, a prestigiului intern și 
internațional al acesteia.   

Art. 18. Diploma de Excelenţă Ştiinţifică se atribuie cadrelor didactice care în anul 
calendaristic precedent s-au remarcat printr-o activitate ştiinţifică de excepţie cuprinsă în 
cadrul proiectelor de cercetare științifică finanţate de organismele naţionale sau 
internaţionale sau care au publicat cărți în edituri de prestigiu din țară și din străinătate, 
studii în reviste de specialitate cu recunoaştere naţională sau internaţională.  

Art. 19. (1) Diploma de Merit se acordă anual pentru rezultate deosebite în 
activitatea didactică şi de cercetare, precum şi pentru promovarea imaginii universităţii, 
activităţi care au determinat o modificare substanţială a percepţiei opiniei publice locale şi 
naţionale (internaţionale) asupra rolului şi importanţei universităţii în mediul educaţional, 
cultural, ştiinţific şi economic.  

(2) Diploma de Merit se acordă anual studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură 
şi alumnii, care se remarcă prin activităţi ştiinţifice şi de altă natură care contribuie la 
dezvoltarea și afirmarea universității, a prestigiului intern și internațional al acesteia. 

Art. 20. Diploma de Performanţă în Administraţie se acordă personalului didactic 
auxiliar şi nedidactic pentru rezultate deosebite în cadrul compartimentului în care este 
titular, pentru activitatea meritorie în domeniul pe care îl reprezintă ca factor de susţinere a 
vieţii academice din Universitatea Româno-Germană din Sibiu. 
 
 

CAPITOLUL III. DISPOZIŢII FINALE 
 
 

 Art. 21. Toate cheltuielile ocazionate de elaborarea propunerii, lucrările aferente 
prelucrării acesteia, precum şi de pregătirea si desfăşurarea ceremoniilor şi a acţiunilor 
conexe sunt suportate din venituri proprii. 

Art. 22. Pentru acordarea titlurilor sau distincţiilor onorifice, Senatul universitar şi  
rectorul anunţă oficial, în scris, persoana în cauză, îi cere acceptul şi o invită să ia parte la 
ceremonia decernării.  

După primirea acceptului din partea persoanei în cauză şi stabilirea de comun acord 
a datei decernării, preşedintele senatului universitar va convoca o şedinţă festivă dedicată 
ceremoniei de decernare a titlului sau distincţiilor onorifice. 

Art. 23. Acordarea titlurilor academice onorifice, a distincţiilor sau diplomelor sunt 
însoţite de acordarea de mijloace financiare, a căror cuantum va fi stabilit prin decizie a 
Consiliului de administraţie. 

Art. 24. Gestionarea si păstrarea tuturor actelor referitoare la acordarea titlurilor 
academice onorifice a distincţiilor şi diplomelor vor fi asigurate de Comisia academică de 
acordare a titlurilor onorifice şi distincţiilor U.R.G.S. și depuse spre conservare în Arhiva 
Senatului U.R.G.S. 

Art. 25. Comisia academică de acordare a titlurilor onorifice şi distincţiilor U.R.G.S. 
va elabora şi va înainta senatului universitar spre aprobare Procedura decernării titlurilor 
academice onorifice, a distincţiilor şi diplomelor, în termen de 90 de zile de la adoptarea 
prezentului regulament.  
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Art. 26. Datele în care se pot acorda distincțiile, diplomele și titlurile onorifice ale 
URGS, sunt: 

a) Ziua Universităţii Româno-Germane din Sibiu: 10 mai; 
b) Cu ocazia Conferinței științifice anuale a U.R.G.S.; 
c) La începutul fiecărui nou an universitar, în cadrul festivității de deschidere; 
d) Alte date, stabilite de comun acord cu persoanele din afara instituției, cărora 

urmează a li se acorda distincțiile, diplomele și titlurile onorifice ale U.R.G.S.  
Art. 27. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării în şedinţa Senatului 

Universităţii Româno-Germane din Sibiu. 
 
 

_______________________________ 
 
 

Prezentul Regulament a fost aprobat prin  
Hotărârea Senatului U.R.G.S. nr. 56 din 12 iunie 2012 


